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Adjust, Dünyanın Önde Gelen Kurumsal Bulut Pazarı Salesforce AppExchange'te
Salesforce Marketing Cloud ile Yaptığı İş Birliğini Duyurdu
Ayar müşterileri artık Salesforce Pazarlama Bulutu ile entegrasyonlardan yararlanabilecek ve
ortak müşterilerin pazarlama kararlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyacak.
İSTANBUL, 3 Ağustos 2021 — Küresel mobil pazarlama analitiği platformu Adjust, bugün
Salesforce AppExchange üzerinde bir uygulama pazarlama işbirliği başlattığını duyurdu. Bu
işbirliği ile müşteriler, kullanıcı yolculuğunun haritasını daha iyi çizebilecekler ve pazarlama
kararlarını daha çok bilgiye sahip olarak alabilecekler. Başlatılacak ilk entegrasyon Salesforce
Marketing Cloud (Pazarlama Bulutu) ile olacak.
Marketing Cloud entegrasyonu, müşterilerin Adjust'ın deeplink teknolojisi ile bir e-postadan
doğrudan uygulama içine bir kullanıcı yolculuğu rotası çizmelerini sağlayacak. Bu bağlantı ile
müşteriler pazarlama ölçümlemesi içgörülerine sahip olarak kurulumları, ciroyu ve hayat
boyu değeri (LTV) artırabilecekler.
"Marketing Cloud ile olan işbirliğimiz, dünya çapındaki şirketlerin büyümelerine güç
katabilecek çözümler geliştirebileceğimiz anlamına geliyor," diyor "Ana odağımız, kullanıcı
yolculuğunun tamamı hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak ve yeni işbirliğimiz ile
bunu dünyanın dört bir yanındaki daha çok şirket ile gerçekleştirebileceğiz."Adjust'ın
partnerlikler kıdemli direktörü Lokesh Bidhan.
E-posta kampanyaları ve attribution yönetimi için ilk entegrasyonumuz, markalara
kampanyalarını optimize etmelerinde ve uygulama içi etkileşimi artırmalarında yardımcı
olacak. Ayrıca, Adjust ve Marketing Cloud arasında daha fazla entegrasyonun yolunu açarak
her platformun stratejik önemini artıracak.
Salesforce AppExchange Genel Müdürü Woodson Martin, “Adjust, ayrıntılı ölçümleme ve
analitik yetenekleri ile müşteriler için dijital dönüşümü hızlandırdığından AppExchange'de
aramıza katılması bizim için büyük bir kazanç” diyor. "AppExchange, partnerlerimizin müşteri
başarısını artırmaları adına en yeni çözümleri geliştirmelerini sağlamak için sürekli olarak
gelişiyor."
Pazarlamacıların yakalayabileceği benzersiz avantajlar:
• Uygulama kullanıcılarının nereden geldiklerini ve kurulduktan sonra uygulamalarıyla
nasıl etkileşimde bulunduklarını ölçümlemek ve analiz etmek.
• Müşterilerin, kullanıcı yolculuklarına mobil ve İnternete Bağlı TV (CTV) veri
noktalarını tek bir yerde eklemelerini ve Abonelik Takibi ile abonelik attribution'ının
zorluklarını aşmalarını sağlamak.
• Kampanya iş akışlarını otomatikleştirmek ve analitikleri eyleme dönüştürülebilir
kılmak.
• Pazarlama bütçelerini mobil performans reklam sahteciliğine karşı korumak.
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Salesforce Platformunda geliştirilen Adjust'ın uygulama pazarlaması çözümlerini
AppExchange'de bu adresten
bulabilirsiniz:https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G
9gzdUAB

###
Salesforce AppExchange Hakkında
Dünyanın önde gelen kurumsal cloud pazaryeri Salesforce AppExchange, şirketlerin,
geliştiricilerin ve girişimcilerin yeni ürünler geliştirmesine, pazarlamasına ve büyümesine
yepyeni fırsatlar sağlıyor. 6.000'den fazla listeleme, 9 milyon müşteri kurulumu ve 117.000
inceleme ile AppExchange, her büyüklükte ve sektörden müşterilerin iş ile ilgili her türlü
sorununu çözmek için kuruluma hazır veya özelleştirilebilir uygulamalar ve Salesforce
sertifikalı danışmanlar ile bir araya getiriyor.

Salesforce, AppExchange, Marketing Cloud ve diğerleri, salesforce.com, inc. ticari markaları
arasındadır.
Adjust Hakkında
Adjust, dünyanın dört bir yanındaki büyüme odaklı pazarlamacılara kullanıcı verilerini koruma,
kampanya optimizasyonu ve ölçümlemesi çözümleri sunan bir mobil pazarlama analitik
platformudur. Binlerce uygulama Adjust'ın iş zekası ve otomasyon çözümlerini kullanırken,
küresel müşteri desteğinden yararlanıyor.
Adjust, 2021'de geliştiricilere mobil uygulamalarını büyütmek için güçlü ve entegre çözümler
sunan, alanında öncü bir pazarlama yazılımı şirketi olan AppLovin'in bünyesine katıldı. Adjust
hakkında daha fazla bilgi için www.adjust.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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